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Město Ostrov  
Usnesení 

z 11. řádného jednání Rady města Ostrova 
konaného v řádném termínu dne 31. března 2014 od 13:00 hod.  

ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov 
 

 
Členové RM: 
Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. 

Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek 
Omluven:        
Tajemnice:   Ing. Jana Punčochářová 
Zapsala:          Jana Škutová 
  
 
 
Program: 
1. Valná hromada OT a.s. 
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Občan města roku 2013  
4. Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních 

služeb a zdravotnictví v roce 2014  
5. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s přijetím věcného daru  
6. Doplnění ceníku služeb Domu kultury Ostrov  
7. Konkursní řízení na ředitele příspěvkové organizace  
8. Žádost společnosti Decaro RMG s.r.o. o mimořádnou dotaci a souhlas s použitím znaku města  
9. Použití znaku města při prezentaci města Ostrov v projektu CykloEGRENSIS 2014  
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 (OZV č. 4/2014), o vedení technické mapy města  
11. Závěrečný účet města za rok 2013, použití prostředků fondů města a účetní závěrka  

k 31.12.2013  
12. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
13. Řešení pohledávek (stav k 28.2.2014)  
14. Žádost o prominutí dluhu na nájmu  
15. VZ - "Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek 

v hlavní lodi - 2. etapa a doplnění porcelánové destičky" - výběr dodavatele  
16.  VZ - "Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní"- výběr 

dodavatele  
17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace 

TC ORP  Ostrov“  
18.  Schválení odpovědi na žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních prostředků z 

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2014  

19. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Oprava silnoproudé elektroinstalace 2. a 3. NP ZŠ 
Májová 997, 363 01 Ostrov“-  forma zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou 
zakázku a složení hodnotící komise 

20. PRONÁJMY:  
a) Pronájem části p. p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
b) Výpověď smlouvy o výpůjčce zahrádky č. 10291 
c) Prodloužení Nájemní smlouvy reg. č. 296-94-10-24 společnosti SALUT Karlovy Vary, 

s. r. o. 
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21. Darování prosklených vitrín z vlastnictví Karlovarského kraje zastoupeného Galerií výtvarného 
umění v Chebu Městu Ostrov  

22. VZ "Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města Ostrov II“ -  forma 
zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící komise  

23.  Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r.o., RK Dagmar Baslová – REBA, pro 
rok 2014  

24. Schválení dodatků veřejnoprávních smluv mezi městy Ostrov a Jáchymov a Ostrov a Hroznětín  
25. Program ZM  
26. Informace starosty 

a) Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací na dotačních 
stavbách uplatněných VZ v režimu JŘBU - Dodatkem č, 14 – na stůl -OI  

b) Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodávky alternativních výrobků a materiálů na 
dotačních stavbách I. a IV. etapy – na stůl - OI 

27.Zprávy z komisí 
 
 
 
 
Účast: 
Vedoucí OKS k bodům 3 až 10 
Vedoucí  OF k bodům 11 až 14 
Vedoucí OI k bodům 15, 16 a 26a) a b) 
Vedoucí ORÚP k bodům 17 a 18 
Vedoucí OMS k bodům 19 až 23 
Velitel MP k bodu 24 
TAJ k bodu 25 
 
 
1. Valná hromada OT a.s. 
Usn. RM č.  225/14 
Rada města Ostrova, které je jediným akcionářem obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, 
a. s., IČ: 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 38, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B., vložka 393 (dále jen „společnost 
Ostrovská teplárenská, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, učinila toto r o z h o d n u t í :  
 
Jediný akcionář jmenoval člena správní rady: 

Ing. Roman Miarka, nar. 29. 9. 1960, bytem Karlovy Vary, Myslivecká 379/3, PSČ 360 17 
 
 
2. Kontrola plnění usnesení 
Usn. RM č.  226/14 
RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2013 pod 
č. 351/13, 910/13 až 912/13 a z roku 2014 pod č. 55/14 až 58/14, 152/14, 153/14, 163/14, 166/14, 
167/14, 170/14 až 172/14, 175/14, 188/14, 190/14, 192/14, 193/14 a 195/14. 
 
 
3. Občan města roku 2013  
Usn. RM č.  227/14 
RM doporučuje ZM udělit ocenění „Občan města roku 2013“ panu Vladimíru Pražmovi, 
středoškolskému učiteli českého a latinského jazyka na SPŠ Ostrov a Gymnáziu Ostrov jako výraz 
uznání za celoživotní inspiraci svých studentů při výuce.  
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4. Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, volnočasových aktivit, sociálních 
služeb a zdravotnictví v roce 2014  
Usn. RM č.  228/14 
RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních,  
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2014 takto:   
 
Organizace působící v oblasti sportu: 
Karate JKA Ostrov (tradiční karate pro život a pro všechny věkové skupiny)  0,- Kč 
Sportovní klub OB Ostrov, o. s. (orientační běh – veřejný závod na Velkém Rybníku)   6.000,- Kč 
Celkem  6.000,- Kč 
 
                
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových aktivit: 
Spolek přátel města Ostrova (poznávací zájezdy s vlastivědným programem) 15.000,- Kč 
Ribi z Atlantisu (Den dětí, Nejsilnější muž Ostrov, Ostrovská „100“) 15.000,- Kč 
Gymnázium Ostrov (Pražský studentský summit, Jarní zpívání – koncerty pěveckého 
sboru) 

17.000,- Kč 

Římskokatolická farnost Ostrov (18. ostrovské varhanní jaro, Vánoce 2014, Folková 
zahrada) 

30.000,- Kč 

Horní hrad (kulturní rok 2014) 0,- Kč 
Orbis pictus Ostrov (činnost souboru v r. 2014) 20.000,- Kč 
Česká tábornická unice – T.K. Tuláci Ostrov (Ostrovská Veseřice – 3. ročník) 20.000,- Kč 
Karel Kunz (ples sportovců) 15.000,- Kč 
Castilla (stáje – kurzy pro děti, krmení pro koně) 35.000,- Kč 
Občanské sdružení Dendis Music (For Island, Hardcore celebration – koncerty) 5.000,- Kč 
Modelářský klub SMČR reg.č. 33 Klub železničních modelářů Ostrov (rekonstrukce a 
dostavba klubového kolejiště, práce s mládeží) 

5.000,- Kč 

Občanské sdružení Ostrovský Macík (péče o hendikepovaná zvířata) 50.000,- Kč 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Ostrov (aktivní senior – plavání, 
cvičení) 

10.000,- Kč 

Galerie umění Karlovy Vary Letohrádek Ostrov (Umělecké sympozium, Zahradní 
slavnost, Výstava tvorby – Jan Knap) 

25.000,- Kč 

Ostrovský Kodrcák o.s. (folk, country, trampský festival) 20.000,- Kč 
Benjamin – občanské sdružení pro děti a mládež (podpora dětí) 30.000,- Kč 
Oblastní charita Ostrov (pravidelné akce pro seniory a pro odbornou i laickou veřejnost) 17.000,- Kč 
Sdružení rodičů a přátel ZŠ JVM a MŠ Ostrov (Den dětí plný soutěží a her) 0,- Kč 
Jitka Mourková (Dětský den Kfely) 6.000,- Kč 
Ondřej Hecht (Vůdštok – 14. ročník – koncerty) 5.000,- Kč 
Radioklub OK1KAD Ostrov nad Ohří (činnost) 3.000,- Kč 
Český kynologický svaz – II. ZKO č. 124 (1. ročník ostrovského závodu o pohár starosty 
města podle NZŘ) 

15.000,- Kč 

Modelářský klub Ostrov r.č. 02 (letecké modelářství) 3.000,- Kč 
Celkem 361.000,- Kč 
 
       
           
Usn. RM č.  229/14 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb a zdravotnictví v roce 2014 takto:  
 
Organizace působící v oblasti sportu:  
TJ MDDM Ostrov (Běh 17. Listopadu, celoroční činnost oddílů, účast jednotlivců a 
družstev s soutěžích) 

212.000,- Kč 
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Fotbalový klub Ostrov (činnost oddílu) 347.000,- Kč 
SK Borek Ostrov (krajský přebor žáků, turnaj škol žáků, juniorská liga) 129.000,- Kč 
TJ Ostrov (činnost oddílů) 186.000,- Kč  
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov (celoroční podpora dětí) 60.000,- Kč 
Cykloteam (celoroční podpora dětí) 50.000,- Kč 
Hokejový klub Čerti (celoroční podpora dětí) 60.000,- Kč 
Celkem 1.044.000,- Kč 
 
            
Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a volnočasových aktivit: 
Svaz tělesně postižených v ČR o. s. místní organizace Ostrov (3x zájezd a činnost 
organizace) 

20.000,- Kč 

Občanské sdružení Ostrůvek (volnočasové aktivity pro děti a rodiče) 40.000,- Kč 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (sportovní, kulturní a společenské 
akce pro zrakově postižené) 

35.000,- Kč 

Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov (kulturní, společenská a ozdravná 
činnost seniorů) 

60.000,- Kč 

Stáj Prima Horseland o. s. (krmení pro koně – dětské kroužky) 25.000,- Kč 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov (ozdravné cvičení, Dia poradna, Dny pro 
zdraví, rekondiční pobyt) 

25.000,- Kč 

Eva Janáková (divadlo pro děti – doprava dětí z Ostrova do Moříčova) 12.000,- Kč 
Celkem 217.000,- Kč 
 
 
5. Žádost ZŠ JVM a MŠ o souhlas s přijetím věcného daru  
Usn. RM č.  230/14 
RM dává Základní škole Josefa Václava Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary souhlas s přijetím věcného daru – 50 párů návleků na obuv od Léčebných lázní 
Jáchymov a.s., Lázeňského komplexu  Curie – Praha - Elektra, se sídlem Jáchymov, T.G. Masaryka 
415, IČ 29211808. 
 
 
6. Doplnění ceníku služeb Domu kultury Ostrov  
Usn. RM č.  231/14 
RM schvaluje změny v ceníku služeb Domu kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary 
dle předloženého návrhu s účinností od  1. 5. 2014. 
 
 
7. Konkursní řízení na ředitele příspěvkové organizace  
Usn. RM č.  232/14 
RM vyhlašuje konkursní řízení na  ředitelku/ředitele Základní školy Josefa Václava Myslbeka  
a Mateřské školy Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary. 
 
 
8. Žádost společnosti Decaro RMG s.r.o. o mimořádnou dotaci a souhlas s použitím znaku města  
Usn. RM č.  233/14 
RM schvaluje přidělení mimořádné dotace společnosti Decaro RMG, s. r. o., se sídlem Husovo nám. 
1702, 253 01 Hostivice ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním 
uspořádání 5. ročníku okresního kola Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů okresu Karlovy 
Vary, které se uskuteční v areálu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary dne 
29.04.2014.  
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Usn. RM č.  234/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty o 8 tis. Kč na 
příspěvek na Festival MITTE EUROPA, snížení výdajů o 2 tis. Kč na finanční dary obyvatelstvu při 
reprezentaci města a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře starosty ve 
výši 10 tis. Kč na příspěvek pro Decaro RMG , s. r. o., Husovo nám. 1702, 253 01 Hostivice na 
úhradu části nákladů spojených se zajištěním uspořádání 5. ročníku okresního kola Odznaku 
Všestrannosti Olympijských Vítězů. 
 
Usn. RM č.  235/14 
RM souhlasí s bezúplatným použitím znaku města Ostrov pro propagační účely 5. ročníku 
okresního kola Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů okresu Karlovy Vary, které se 
uskuteční v areálu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary dne 29.04.2014.  
 
 
9. Použití znaku města při prezentaci města Ostrov v projektu CykloEGRENSIS 2014 
Usn. RM č.  236/14 
RM schvaluje poskytnutí znaku města Ostrov firmě Autobusy Karlovy Vary, a. s., Cyklodoprava, 
Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary pro prezentaci města Ostrov jako partnera v projektu 
CykloEGRENSIS 2014. 
 
 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 (OZV č. 4/2014), o vedení technické mapy města  
Usn. RM č.  237/14 
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Ostrov č. 4/2014 (OZV  
č. 4/2014), o vedení technické mapy města.   
 
Usn. RM č.  238/14 
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje. 
 
 
11. Závěrečný účet města za rok 2013, použití prostředků fondů města a účetní závěrka  
k 31.12.2013  
Usn. RM č.  239/14 
RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši 64.129 tis. Kč za  rok  2013 
v tomto členění:  

- do Fondu sociálního převést 24 tis. Kč,   
- do Fondu rezerv a rozvoje města převést 64.105 tis. Kč a tyto prostředky ponechat na 

pokrytí převodů z roku 2013 a nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových výdajů 
v roce 2014 

 
Usn. RM č.  240/14 
RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Ostrov za rok 2013 a na základě předložených 
dokladů nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování 
účetní závěrky. 
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12. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu  
12a. Rozpočtové opatření č. 50/2014 – OMS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny za 
poškozený objekt ZUŠ č. p. 717 po přívalovém dešti a pojistné plnění od Kooperativy za poškozený 
sloup veřejného osvětlení u zimního stadionu 
Usn. RM č.  241/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 50/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 188.484,00 Kč u odboru majetkové správy 
z přijatého pojistného plnění, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy o 1.939,00 Kč na běžnou a preventivní údržbu veřejného osvětlení a zvýšení výdajů  
o 186.545,00 Kč na opravy a údržbu ZUŠ Ostrov.  
 
 
12b. Rozpočtové opatření č. 51/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na opravu 
vypouštěcího zařízení u rybníku Horní Hlinice v areálu Boreckých rybníků 
Usn. RM č.  242/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 51/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 213 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 213 tis. Kč na opravu 
vypouštěcího zařízení u rybníku Horní Hlinice v areálu Boreckých rybníků. 
 
12c. Rozpočtové opatření č. 52/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na kácení  
a prořezy na kopci před zahájením akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na 
městský park pro volný čas a sportovně rekreační využití 
Usn. RM č.  243/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 52/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 500 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 500 tis. Kč na kácení 
a prořezy na kopci před zahájením akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na 
městský park pro volný čas a sportovně rekreační využití. 
 
12d. Rozpočtové opatření č. 53/2014 – OMS – přesun finančních prostředků z FRR na zahájení 
akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na městský park pro volný čas a sportovně 
rekreační využití 
Usn. RM č.  244/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 53/2014: 
Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2014 o 5 000 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje  
a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 5 000 tis. Kč 
na zahájení akce Revitalizace lokality kopec, Lidická ulice, Ostrov, na městský park pro volný čas  
a sportovně rekreační využití. 
 
12e. Rozpočtové opatření č. 54/2014 – OKS – přijaté pojistné plnění od České pojišťovny – 
poškození notebooku v kanceláři Domu kultury Ostrov  
Usn. RM č.  245/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 54/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 5.800,00 Kč u odboru kanceláře starosty 
z přijatého pojistného plnění a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru kanceláře 
starosty o 5.800,00 Kč na příspěvek na provoz pro Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres 
Karlovy Vary. 
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12f. Rozpočtové opatření č. 55/2014 – OMS – přesun finančních prostředků na havarijní opravu 
střechy – severní část č. p. 706 Brigádnická ulice 
Usn. RM č.  246/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 55/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy o 289 tis. Kč na opravy  
a údržbu nebytových prostor a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 289 tis. Kč na havarijní opravu střechy – severní část č. p. 706 Brigádnická ulice. 
 
12g. Rozpočtové opatření č. 56/2014 – OMS – zařazení příjmů z prodeje kovů a zařazení výdajů na 
demontáž zídek okolo stanovišť nádob na komunální odpad 
Usn. RM č.  247/14 
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 56/2014: 
Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové správy ve výši 50 tis. Kč  
u příjmů z prodeje kovů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru majetkové 
správy ve výši 50 tis. Kč na demontáž zídek okolo stanovišť nádob na komunální odpad. 
 
12h. Rozpočtové opatření č. 57/2014 – OI – přesun finančních prostředků na zařizovací předměty  
u investiční akce MDDM Manětín 2. a 3. etapa 
Usn. RM č.  248/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u odboru investic o 1.675 tis. Kč u stavby jídelny  
a chatek v letním táboře Manětín a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2014 u odboru 
investic ve výši 1.675 tis. Kč na nákup zařizovacích předmětů do jídelny a chatek v letním táboře 
Manětín. 
 
12i. Rozpočtové opatření č. 58/2014 – MP – přesun finančních prostředků na nákup koloběžek pro 
výuku BESIP na dětském dopravním hřišti  
Usn. RM č.  249/14 
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2014: 
Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u městské policie o 2 tis. Kč na řádku pohonných 
hmot a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2014 u městské policie o 2 tis. Kč na nákup 
koloběžek pro výuku BESIP na dětském dopravním hřišti. 
 
 
13. Řešení pohledávek (stav k 28.2.2014)  
- bez usnesení 
 
 
14. Žádost o prominutí dluhu na nájmu  
- bez usnesení 
 
 
15. VZ - "Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek 
v hlavní lodi - 2. etapa a doplnění porcelánové destičky" - výběr dodavatele  
Usn. RM č.  250/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena 
schvaluje pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a přiděluje veřejnou zakázku 
"Obnova kulturních památek – kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově – prezentace fresek v hlavní lodi 
– 2. etapa a doplnění porcelánové destičky“ firm ě RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2 
IČ 48591441, s nabídkovou cenou 500 696,03 Kč bez DPH a 615 646,03 Kč s DPH.  
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16. VZ - "Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní"- výběr 
dodavatele  
Usn. RM č.  251/14 
RM vylučuje nabídku uchazeče Jaroslav Oršuliak, a.s., Okounov 65, 431 51 Karlovy Vary  
s nabídkovou cenou 6 654 377,76 Kč včetně 21% DPH z důvodu ocenění rozpočtu, který nebyl 
součástí zadávací dokumentace a obsahoval jiné položky. 
 
Usn. RM č.  252/14 
RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek schvaluje výběr nejvhodnější nabídky  
a přiděluje realizaci stavby „Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská – Severní – Borecká – Hlavní“ 
uchazeči STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 za nabídkovou cenu 6 594 575,88 Kč 
včetně 21% DPH. Na druhém místě se umístila nabídka uchazeče NEDVĚD stavební spol. s r.o., 
Hlavní 714, 363 01 Ostrov s nabídkovou cenou 7 589 568,50 Kč včetně 21% DPH a na třetím místě 
se umístila nabídka uchazeče DOZORSTAV s.r.o., Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary  
s nabídkovou cenou 7 725 615,33 Kč včetně 21% DPH. 
 
 
17. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace 
TC ORP  Ostrov“  
Usn. RM č.  253/14 
RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního 
programu, kontinuální výzva č. 22, prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast 
podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti  
a systémová integrace TC ORP Ostrov“, s celkovou výší nákladů 1 946 tis. Kč  
a souhlasí s realizací projektu.  
 
Usn. RM č.  254/14 
RM doporučuje ZM schválit zajištění financování projektu „Zvýšení úrovně bezpečnosti  
a systémová integrace TC ORP Ostrov“, a to předfinancování celkových nákladů projektu, což činí 
1 946 tis. Kč. Předpokládaná výše finančního příspěvku na projekt z ERDF činí 1 654 tis. Kč, což 
představuje 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl spolufinancování projektu 
ze strany Města Ostrov ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu činí 292 tis. Kč.  
 
Usn. RM č.  255/14 
RM doporučuje ZM schválit předloženou navrhovanou Registraci akce a Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP 
Ostrov“. 
 
Usn. RM č.  256/14 
RM ukládá příslušným odborům zajistit přípravu projektu „Zvýšení úrovně bezpečnosti  
a systémová integrace TC ORP Ostrov“ pro podání žádostí o dotaci a zajistit finanční prostředky  
v rozpočtu města na realizaci projektu v případě získání dotace na tento projekt. 
 
Usn. RM č.  257/14 
RM doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smluv, čestných prohlášení a veškerých 
dalších dokumentů a listin, potřebných k podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného 
operačního programu, kontinuální výzva č. 22, Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní 
veřejné správě, na projekt „Zvýšení úrovně bezpečnosti a systémová integrace TC ORP Ostrov“. 
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18. Schválení odpovědi na žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních prostředků z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014  

Usn. RM č.  258/14 
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh odpovědi na dopis č.j. OKS/38576/13 ze dne 
9.12.2013 od Lubomíra Bachury ve věci poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2014  
a doplňující informace k Programu.  
 
 
19. Veřejná zakázka na zhotovitele stavby „Oprava silnoproudé elektroinstalace 2. a 3. NP ZŠ 
Májová 997, 363 01 Ostrov“-  forma zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku 
a složení hodnotící komise 
Usn. RM č.  259/14 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby „Oprava silnoproudé elektroinstalace 
2. NP a půda ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov“ návrh formy zadávacího řízení, návrh na výběr 
zájemců se změnami uvedenými v zápise a kritéria pro kvalifikaci uchazečů dle předloženého 
návrhu. RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise 
provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
20. PRONÁJMY:  
20a. Pronájem části p. p. č. 2740/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří 
Usn. RM č.  260/14 
RM schvaluje pronájem části p. p. č. 2740/1 za účelem umístění 2 ks reklamních zařízení 
společnosti outdoor akzent s. r. o. na dobu od 1.1.2015 do 31.12.2019 za cenu 16 588,- Kč/reklamní 
zařízení/rok.  
 
20b. Výpověď smlouvy o výpůjčce zahrádky č. 10291 
Usn. RM č.  261/14 
RM schvaluje výpověď Smlouvy o dočasném bezplatném užívání vymezené části pozemku  
a  o následném vyklizení vymezené části pozemku reg. č. 094-08-05-05/291, na výpůjčku části p. p. 
č. 629 v k. ú. Ostrov nad Ohří, vymezeném jako zahrádka č. 10291, s panem Janem Holubem, 
bytem Lipová 178/11, 363 06 Karlovy Vary. 
 
20c. Prodloužení Nájemní smlouvy reg. č. 296-94-10-24 společnosti SALUT Karlovy Vary, s. r. o. 
- bez usnesení 
 
 
21. Darování prosklených vitrín z vlastnictví Karlovarského kraje zastoupeného Galerií výtvarného 
umění v Chebu Městu Ostrov  
Usn. RM č.  262/14 
RM doporučuje ZM schválit přijetí daru movitého majetku Karlovarského kraje – 7 ks prosklených 
vitrín v celkové pořizovací hodnotě 2 800 000,-- Kč, (v současné hodnotě 680 000,-- Kč, zjištěné 
znaleckým posudkem č. 931/2013 ze dne 20. 7. 2013) a to formou darovací smlouvy uzavřené mezi 
Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie výtvarného umění v Chebu, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 
Cheb, IČ 003 69 021 (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov se sídlem Klínovecká 1204, 363 
01 Ostrov, IČ 002 54 843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na 
straně druhé) dle předloženého návrhu. 
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22. VZ "Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví Města Ostrov II“ -  forma 
zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců o veřejnou zakázku a složení hodnotící komise  
Usn. RM č.  263/14 
RM schvaluje pro veřejnou zakázku „ Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví 
Města Ostrov II“ formu zadávacího řízení, návrh na výběr zájemců a kritéria dle předloženého 
návrhu se změnami uvedenými v zápise. 
 
Usn. RM č.  264/14 
RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že komise provede 
otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. 
 
 
23. Inflační navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r.o., RK Dagmar Baslová – REBA, pro 
rok 2014  
Usn. RM č.  265/14 
RM neschvaluje navýšení mandátní odměny RK IKON spol. s r.o.  a RK Dagmar Baslová – REBA  
pro rok 2014 o dosaženou míru inflace za rok 2013 stanovenou Českým statistickým úřadem ve výši  
1,4%. 
 
 
24. Schválení dodatků veřejnoprávních smluv mezi městy Ostrov a Jáchymov a Ostrov a Hroznětín  
Usn. RM č.  266/14 
RM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu městské policie v plném znění tak, 
jak byl předložen v návrhu s městy Jáchymov a Hroznětín. 
 
25. Program ZM  
Usn. RM č.  267/14 
RM schvaluje program ZM dne 09.04.2014 v tomto znění: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení úrovně bezpečnosti  

a systémová integrace TC ORP Ostrov"  - ORÚP 
3. Schválení odpovědi na žádost pana Lubomíra Bachury o poskytnutí finančních 

prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2014 - ORÚP 

4. Závěrečný účet města za rok 2013, použití prostředků fondů města a účetní závěrka  
k 31.12.2013 - OF 

5. Rozpočtová opatření - OF 
6. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického RTG přístroje - OKS 
7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 )OZV č. 1/2014), kterou se nařizuje provedení 

speciální ochranné deratizace - OKS 
8. Návrh obecně závazné vyhlášky č.  2/2014 (OZV č. 2/2014), o zákazu požívání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství - OKS 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 (OZV č. 3/2014), o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství - OKS 
10. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 (OZV č. 4/2014), o vedení technické mapy 

města - OKS 
11. Volba přísedící Okresního soudu v Karlových Varech - OKS 
12. Občan města roku 2013 - OKS 
13. Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a zdravotnictví  na rok 2014 - OKS 
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14. Zřízení školního klubu při ZŠ Masarykova a dodatek k úplnému znění zřizovací listiny – 
OKS 

15. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti – OSVZ 
16. Zpráva o činnosti MP za rok 2013 – MP 
17. Nákup p. p. č. 1390/3 v k. ú. Manětín – OMS 
18. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1067/17 včetně st. p. č. 1067/17 v k. ú. Ostrov nad Ohří 

od Ing. Miroslava Šváchy  - OMS 
19. Nákup stavby garáže na st. p. č. 951/7 včetně st. p. č. 951/7 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Karla a Hany Vorlových - OMS  
20. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1922 včetně st. p. č. 1922 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

Václava Skály - OMS 
21. Nákup stavby garáže na st. p. č. 1073/4 včetně st. p. č. 1073/4 v k. ú. Ostrov nad Ohří od 

pí Jany Coufalové - OMS    
22. Bezúplatný převod parkovací plochy na p. p. č. 784/1 a příjezdových komunikací na 

802/5 v k. ú. Ostrov nad Ohří Karla a Dagmar Pintrových - OMS 
23. Zřízení služebnosti na p. p. č. 2670/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří ve prospěch Města Ostrov - 

OMS 
24. Darování prosklených vitrín z vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Galerie 

výtvarného umění v Chebu Městu Ostrov – OMS 
25.  Informace starosty, dotazy členů ZM, změny v rozpisu rozpočtu 

 
 
26. Informace starosty 
26a. Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodatečných stavebních prací na dotačních stavbách 
uplatněných VZ v režimu JŘBU - Dodatkem č. 14   
Usn. RM č.  268/14 
RM schvaluje zadání veřejné zakázky v rámci projektu „Rekonstrukce zámku Ostrov“ v režimu 
JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu Zadávacích listů - ZL č. 79, 80, 81, - 83, 84, 85, 86, -  
88, 89, 90  a  92. 
 
Usn. RM č.  269/14 
RM schvaluje dodatečné stavební práce pro projekt „Rekonstrukce zámku Ostrov“, uplatněné 
veřejnou zakázkou v režimu JŘBU na Dodatečné stavební práce v rozsahu zadávacích listů č. ZL č. 
79, 80, 81, - 83, 84, 85, 86, -  88, 89, 90  a  92, pro zhotovitele základní zakázky -  JURICA a. s, 
celkové navýšení zakázky v  hodnotě 479 181,80 Kč  vč. 21% DPH. Tyto dodatečné stavební práce 
smluvně zajistit uzavřením Dodatku č. 14 k základní SOD. 
 
26b. Rekonstrukce zámku Ostrov - schválení Dodávky alternativních výrobků a materiálů na 
dotačních stavbách I. a IV. etapy 
Usn. RM č.  270/14 
RM schvaluje soupis dodávek alternativních výrobků a materiálů, které budou dodány v rámci 
realizace  stavby I. etapy – Silberstrasse a IV. etapy – Dvorana projektu „Rekonstrukce zámku 
Ostrov“. 
 
27. Zprávy z komisí 
- bez usnesení 
 
 
 
           Milan Matějka  v.r.            Bc. Pavel Čekan v.r. 
           místostarosta                     starosta           


